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Råkilade, lämpliga som 
terrängtrappsteg.
 
Helt råkilade blocksteg används ofta som terrängtrappor 
ute i naturen. För att underlätta för t ex barnvagnar kan 
ramper i granit anslutas. Blocksteg kan även fås med 
kontrastmarkering på botten- och överstegen, samt som 
radiella steg.

Blocksteg kan fås med kontrastmarkering
Det enklaste sättet är att man monterar bottensteg och 
översteg i en färgavikande stensort av t.ex. svart diabas 
eller vit granit. Kontrastmarkering kan också göras med 
försänkt list med bredd 50 mm och tjocklek 10-30 mm 
eller försänkt puck med ø 50 mm och tjocklek 10-30 mm. 
Vit alternativt svart sten.

AMA-kod
GBB.572

Material
Grå Bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från 
andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och 
kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning
Synliga ytor: Råkilade (klovyta med max 25 mm knölar) 
med tillsatta raka kanter och utan märken efter kilhål.
Undersida: Sågad alternativt råkilad (med max 50 mm 
knölar).
Baksida: Råkilad alternativt sågad.
Kortändar: Halvt diagonalt synliga, helt synliga eller 
fogändar. Om ej annat anges levereras stegen med flammade 
fogändar. 

Mått
Stegen kan tillverkas med mått enligt beställarens 
önskemål i längder upp till 2400 mm. 

Övrigt
Bottensteg är ca 20 mm tjockare än övriga steg. Översteg 
har tillsatt rak bakkant. Liggkanter hugges på över- och 
undersidor. Fogar med steg i samma plan bör göras 8 mm 
breda. Ramper tillverkas 300 mm breda, mellan dessa 
monteras steg med längden 300 mm.  

 

Standardmått

Sort Längd,
mm

Bredd, 
mm

Synlig 
bredd,
 mm

Höjd,
mm

Vikt, 
kg/m ca

Översteg 1400 ± 4 330 ± 10 330 150  ± 4 135

Mellansteg 1050  ± 4 350 ± 10 330 150  ± 4 145

Mellansteg 1400  ± 4 350 ± 10 330 150  ± 4 145

Mellansteg 2100 ± 4 350 ± 10 330 150  ± 4 145

Bottensteg 1400 ± 4 350 ± 10 330 170  ± 10 160

Rampsteg 300 ± 4 350 ± 10 330 150  ± 4 145

BENDERS NATURSTEN

PRODUKTBLAD
Bohus Blocksteg Rustik
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